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ВСТУП
Важливою складовою трансфор�

маційних процесів у нашій країні є
розвиток малого бізнесу. Як свідчить
досвід країн з розвинутою ринковою
економікою, а також деяких країн з
перехідною економікою, розвиток
малого бізнесу сприяє вирішенню
низки важливих завдань щодо посту�
пального соціально�економічного
розвитку країни та її регіонів.

Мале підприємництво як само�
стійний і незамінний елемент ринко�
вої економіки істотно впливає на
структурну перебудову в економіці
країни, робить певний внесок у
збільшення загальних обсягів вироб�
ництва, роздрібного товарообороту,
сприяє економії та раціональному
використанню всіх ресурсів, створює
сприятливе середовище для розвит�
ку конкуренції та усунення монопо�
лізму у здійсненні підприємницької
діяльності, забезпечує сильнодіючі
стимули до інноваційних процесів та
високоефективної праці.
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Пропонуючи свою продукцію на
товарний ринок для реалізації, малі
підприємства сприяють повнішому
задоволенню споживчого попиту
населення. Вони створюють нові ро�
бочі місця, залучають працююче та
непрацююче населення до суспіль�
но�корисної діяльності.

Нині в індустріально розвинутих
країнах малий бізнес — провідний
сектор ринкової економіки, який виз�
начає темпи економічного зростан�
ня, структуру та якість валового на�
ціонального продукту.

Загальновизначені переваги ма�
лого бізнесу — мобільність, гнуч�
кість, раціональна організаційна
структура підприємства, здатність
швидкого пристосування до змін
споживчого попиту, оперативність
освоєння випуску нової продукції
малими партіями, невисокі експлуа�
таційні витрати.

Малі підприємства — досить по�
ширена й ефективна форма господа�
рювання. Вони мають багато таких

рис, які не можуть бути притаманні
великим підприємствам. Саме мале
підприємництво здатне найопера�
тивніше реагувати на кон'юнктуру
ринку і таким чином надавати рин�
ковій економіці необхідної гнуч�
кості. Ця властивість малого бізнесу
набуває особливого значення в су�
часних умовах, коли відбувається
швидка індивідуалізація і диференц�
іація споживчого попиту, приско�
рення науково�технічного прогресу,
розширення номенклатури товарів і
послуг [1].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті полягає у здійсненні

аналізу стану підприємств малого
бізнесу як важливого чинника роз�
витку ринкової економіки в Україні
та у розробці заходів щодо покра�
щення умов його розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ
З теоретичних позицій, мале

підприємництво розглядається як
особлива форма економічної актив�
ності, що передбачає [2]:

— орієнтацію на досягнення ко�
мерційного успіху;

— інноваційний та ризиковий ха�
рактер діяльності;

— перспективність;
— спрямування на подальший

розвиток;
— розширення масштабів і сфе�

ри діяльності;
— несення майнової відповідаль�

ності підприємцем за результати гос�
подарювання;

— свободу та самостійність су�
б'єктів у прийнятті управлінських рі�
шень та здійсненні бізнесу;

— постійний характер госпо�
дарської діяльності та укладання ре�
гулярних, а не одноразових угод
(бізнес�операцій).

Головна (кінцева) мета малих
підприємств — отримання прибутку.
Проміжними цілями їх діяльності є
найповніше задоволення споживчо�
го попиту на товари та послуги, зміц�
нення позицій на ринку, обслугову�
вання певної групи клієнтів (сегмен�
та ринку), підвищення іміджу фірми.

Щоб швидко підняти економіку
України, потрібно стимулювати роз�
виток підприємницької діяльності.
Насамперед, це стосується сфери
малого бізнесу, де найповніше вияв�
ляються переваги підприємницької
діяльності. Порівняно з великими
малі підприємства потребують від�
носно менших початкових капіта�
ловкладень і порівняно швидше га�
рантують прибуток.

У вересні 2008 року Верховна
рада змінила в Господарському ко�
дексі граничний річний обсяг реалі�
зації товарів і послуг малих підпри�
ємств — підвищено з 0,5 млн євро
(тоді за офіційним курсом НБУ — 3,5
млн грн.) до 70 млн грн. (тоді — 10
млн євро) [3]. Це повинно було на�
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близити українські критерії до норм
ЄС, де малим вважається підпри�
ємство з річним оборотом до 10 міль�
йонів євро. Гранична кількість прац�
івників не змінилося — 50 чоловік.
При цьому частка малого бізнесу в
структурі економіки зросла у 2008
році в півтора рази. Але бурхливий
ріст був викликаний не поліпшенням
регуляторної політики, а приведен�
ням критеріїв оцінки малого бізнесу
до стандартів ЄС. Для них річний
оборот підвищився в 20 разів. У ре�
зультаті розрив з Європою скоро�
тився: в Україні 32% товарів і послуг
виробив малий бізнес, тоді як в ЄС
— близько 50%.

Хоча цими діями ми збільшили
кількість малих підприємств та їх
частку в економіці, проте економічні
показники країни залишилися на
тому ж рівні.

Одним з найважливіших кроків
нашої держави на шляху підтримки
розвитку малого бізнесу стало прий�
няття Верховною Радою України За�
кону України від 19.10.2000 №2063�
ІІІ "Про державну підтримку мало�
го підприємництва", яким вперше на
законодавчому рівні визначено пра�
вові засади державної підтримки
суб'єктів малого підприємництва з
метою створення умов для розши�
рення впровадження ринкових ре�
форм в Україні.

Для реалізації ідеологічних засад
і визначення конкретних дій щодо
розвитку малого підприємництва на
підставі положень Закону "Про дер�
жавну підтримку малого підприєм�
ництва" Верховною Радою України
прийнято Закон України від
21.12.2000 №2157�ІІІ "Про Націо�
нальну програму сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні"
[4].

Програма є комплексом взаємо�
пов'язаних та хронологічно узго�
джених заходів, спрямованих на ре�
алізацію державної політики щодо
вирішення проблем розвитку мало�
го підприємництва.

Метою Національної програми

та заходів щодо її реалізації є ство�
рення належних умов для реалізації
конституційного права на підприєм�
ницьку діяльність, а також підвищен�
ня добробуту громадян України
шляхом залучення широких верств
населення до такої діяльності.

Основними напрямами реалізації
Програми є:

 — удосконалення нормативно�
правової бази у сфері підприємниць�
кої діяльності;

— подальше провадження дер�
жавної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності з ме�
тою створення сприятливого підпри�
ємницького середовища;

— активізація фінансово�кре�
дитної та інвестиційної підтримки
малого підприємництва;

— сприяння створенню інфра�
структури розвитку малого підприє�
мництва;

— впровадження регіональної
політики сприяння розвитку малого
підприємництва.

Саме Національною програмою
визначаються основні заходи щодо
державної підтримки малого
підприємництва, які привели до
прийняття багатьох нормативно�
правових актів, спрямованих на по�
кращення підприємницького середо�
вища, зумовили розвиток інфраст�
руктури підтримки підприємництва,
міжнародного співробітництва у
сфері підтримки малого бізнесу, зап�
ровадження освітньої програми для
підприємців та широких верств насе�
лення, впровадження низки соціаль�
но спрямованих програм щодо роз�
витку підприємництва в малих
містах, сільській місцевості, залучен�
ня до підприємницької діяльності
слабозахищених верств населення.

Крім того, необхідно зазначити,
що на підставі заходів Національної
програми розробляються регіона�
льні програми підтримки підприєм�
ництва, які дають значний поштовх
для розвитку цього сектора економ�
іки в регіонах.

У той же час виконання заходів

будь�якої програми знач�
ною мірою залежить від
того, наскільки вони бу�
дуть забезпечені фінансо�
во. А основна проблема
реалізації Національної
програми — хронічне не�
дофінансування. Не вра�
ховуючи 2003 рік, коли
фінансування було на рівні
80%, в усі інші роки, з 2001
по теперішній час, фінан�
сування заходів Програми
складало від 0 до 18 % від
загальної потреби, що,
звичайно, вплинуло на
якість її результатів. У
2007—2008 роках — це
1,8—2 млн грн., що складає
лише 1% від необхідної
суми. У 2009 році в умовах

фінансової кризи, коли при на�
лежній підтримці з боку держави
саме розвиток малого підприємниц�
тва може забезпечити робочими
місцями мільйони вивільнених прац�
івників і при незначних фінансових
вливаннях створити умови для по�
повнення бюджетів усіх рівнів, Зако�
ном України "Про Державний бюд�
жет України на 2009 рік" на фінан�
сування заходів Національної про�
грами взагалі передбачено лише 400
тис. грн.

Тому, на жаль, державна фінан�
сова підтримка малого підприємниц�
тва на сьогодні залишається більше
декларативною, ніж реальною. Адже
в усіх програмах уряду, указах Пре�
зидента, законодавчих актах, про�
грамах політичних партій мале
підприємництво визначається пріо�
ритетом розвитку української еко�
номіки. Але в реальності усе вигля�
дає інакше.

Стан малого підприємництва в
Україні за 2003—2007 роки характе�
ризують дані табл. 1.

 З табл. 1 видно, що кількість ма�
лих підприємств у нашій країні пост�
ійно збільшується, у 2007 році вона
досягла 324011 од., що на 16%
більше, ніж у 2003 р. На 10 тис. наяв�
ного населення у 2007 р. припадало
76 малих підприємств (порівняно з
2003 р. їх кількість зросла на 19), тоді
як у країнах ЄС забезпеченість ста�
новить не менше 300 [5].

У малому бізнесі України на сьо�
годні зайнято 1,7 млн осіб, що ста�
новить майже 15 % загальної зайня�
тості, тоді як у країнах ЄС цей по�
казник становить до 65 %.

Крім того, зупинився приріст
зайнятості в цьому секторі економі�
ки. Такий стан зумовлений великою
кількістю проблем, які поки що не
знайшли свого вирішення в нашій
країні. Передусім, це недосконале
нормативно�правове забезпечення,
надмірно високі податки, часті зміни
законів, несприятливий інвестицій�
ний клімат, вилучення із чинного за�
конодавства права малих підпри�

Таблиця 1. Основні показники діяльності малих підприємств за 2003—2007 роки*

*Джерело [5].
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ємств на податкові пільги в старто�
вий період і т.п. Залученню в малий
бізнес необхідних матеріально�
фінансових ресурсів перешкоджає
також недосконала система фінан�
сування і кредитування малих під�
приємств, нерозвиненість елементів
ринкової інфраструктури, що обслу�
говували б кредитні потреби малого
підприємництва, відсутність ме�
ханізмів пільгової оренди малими
підприємствами виробничих потуж�
ностей та обладнання державних
підприємств. Недорозвиненість бан�
ківської системи й альтернативних
кредитних інститутів, вимоги знач�
них гарантій і високі відсоткові став�
ки за кредити в комерційних банках
створюють проблеми підприємцям
щодо отримання кредитів. Стримує
розвиток підприємництва в Україні
також високий рівень корупції та
злочинності, зростання цін і тарифів
на енергоносії, сировину й матеріа�
ли, низький рівень теоретичних і
практичних знань з менеджменту
підприємницької діяльності й інші
чинники.

Таким чином, стан підприємств
малого бізнесу на сьогодні не набув
належного розвитку в Україні і не має
вирішального впливу на стан націо�
нальної економіки, з чого випливає
необхідність удосконалення механі�
зму підтримки малого підприємниц�
тва, що сприятиме розширенню робо�
чих місць і зменшенню безробіття.

Формування в нашій країні рин�
кової системи господарювання по�
требує підвищення підприємницької
активності в усіх сферах економіки.
Державна підтримка малого бізнесу
дозволить зміцнити економічний по�
тенціал України та її регіонів. Тільки
малий бізнес здатен за досить корот�
кий термін створити значну кількість
додаткових робочих місць, усунути
диспропорції у випуску окремих
видів товарів, розширити сферу по�
слуг.

Сприяти розвитку малого під�
приємництва держава може за допо�
могою її інвестиційної, фінансової,
організаційної, правової, інформа�
ційної та кадрової підтримки. В Ук�
раїні необхідно домогтися сприятли�
вого інвестиційного клімату, підви�
щення інвестиційної привабливості
виробничих підприємств. Держава
повинна допомагати малим підпри�
ємствам у пошуку інвесторів і орган�
ізації акумуляції інвестиційних ре�
сурсів, надавати консультаційні по�
слуги правового, інформаційного й
організаційного характеру стосовно
інвестиційної діяльності. Підтриму�
вати передусім потрібно інноваційне
підприємництво. Істотну допомогу в
розвитку цього сектора наукоміст�
ких виробництв можуть надати ці�
льові інвестиції, які зав'язані з фі�
нансуванням ноу�хау, впроваджен�
ням високих та інформаційних тех�
нологій.

Держава повинна сприяти роз�
витку малого бізнесу за допомогою
фінансово�кредитної політики, на�
даючи малим підприємствам та інди�
відуальним підприємцям субсидії чи
пільгові кредити. Ці заходи заохо�
чення разом з пільговим оподатку�
ванням потрібно вживати диферен�
ційовано. Кредити треба надавати на
конкурсній основі після розгляду
бізнес�планів підприємців.

Світовий досвід показує, що на�
віть у періоди глибокої кризи малий
бізнес завдяки своїй гнучкості й мо�
більності позитивно впливав на роз�
виток економіки завдяки здатності
малого підприємництва створювати
нові робочі місця й поглинати над�
лишкову робочу силу під час цикліч�
них спадів та структурних зрушень
економіки.

У розвинутих країнах на малий
бізнес припадає в середньому 50 %
всіх зайнятих та до 70—80 % нових
робочих місць. Якщо у період криз
70—80�х років минулого століття у
розвинутих країнах ішов процес ско�
рочення робочих місць на великих
підприємствах, то дрібні фірми їх не
тільки зберегли, а й навіть створили
нові [6].

Державною підтримкою малого
бізнесу можуть стати її замовлення
на випуск продукції. Розміщуючи
держзамовлення на великих під�
приємствах, держава має встанови�
ти обов'язковий відсоток замовлень,
які вони зобов'язані передавати ма�
лим фірмам. Ця частка повинна виз�
начатися на місцевому рівні виходя�
чи з економічної ситуації в регіоні.

На ефективність функціонуван�
ня малих підприємств значний вплив
має система контролю за дотриман�
ням ними чинного законодавства.
Велика кількість державних органі�
зацій, які перевіряють та інспекту�
ють зайнятих у сфері бізнесу, над�
мірна кількість перевірок негативно
впливає на розвиток малого підприє�
мництва, заважає бізнесменам зосе�
редити свою увагу безпосередньо на
підприємницькій діяльності, створює
передумови для хабарництва і ко�
рупції. Тому потрібно впорядкувати
контрольну діяльність загальнодер�
жавних і місцевих органів виконав�
чої влади та управління, визначити
перелік тих з них, які допущені до
здійснення контрольних функцій та
встановити регламентні терміни, пе�
ріодичність і послідовність таких пе�
ревірок.

Щоб здійснювана політика спри�
яла розвитку підприємництва була
більш ефективною, необхідний мон�
іторинг її реалізації, постійне відсте�
жування стану становлення малого
бізнесу в Україні. Потрібна опера�
тивна і узагальнююча інформація
про малі підприємства, їх створення,
функціонування і ліквідацію, резуль�
тати маркетингових досліджень
ринків товарів і послуг з метою ви�

явлення ніш на цих ринках і визна�
чення на цій підставі пріоритетних
напрямків розвитку малого бізнесу.

ВИСНОВКИ
Аналізуючи результати проведе�

ного дослідження, можна зробити
висновок, що за сучасних умов роз�
виток малого бізнесу в країні стри�
мується на організаційних стадіях як
створення, так і функціонування.
Для усунення цих перешкод необхі�
дно прийняти заходи щодо зміни
державної політики в бік сприяння
відповідному розвитку малого під�
приємництва. Особливою перешко�
дою є відсутність необхідних для ве�
дення малого бізнесу знань і нави�
чок.

Основними умовами розвитку
малого підприємництва повинні ста�
ти:

— стабільність економічної та
соціальної політики держави;

— подальший розвиток інфра�
структури підприємства;

 — ефективна система захисту
інтелектуальної власності;

— спрощення процедур регулю�
вання підприємницької діяльності з
боку державних органів.

Отже, незважаючи на всі дії дер�
жави, спрямовані на підтримку і сти�
мулювання малого підприємництва в
Україні, його темпи розвитку ще да�
лекі від бажаних, багато створених
малих підприємств переходять у
"тінь" чи взагалі припиняють свою
діяльність. Реалізація запропонова�
них у статті напрямів удосконален�
ня регулювання становлення та роз�
витку малих підприємств в Україні
допоможе прискорити процес їх
розвитку, визначити оптимальні
сфери застосування та забезпечить
створення в країні нових робочих
місць.
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